
Spitalul Judeţean de Urnei, 
»Mavromati" Botoşani

DECLARAŢIE DE INTERES

Subsemnatul/Subsemnata, t f / f  ________ ___ , având funcţia >
de A/&)?e p&AfAg. Pn/vP/PTPU/ la ^ liD U n c M  /V /W £ tv /# (7
CNP

../^rpC£-úr£h}
, domiciliul

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp 
interes economic, precum şi membru în asociaţii fund

nti/societăţi naţiuni 
aţii sau alte orgarfczj

de, instituţii de credit, grupuri de 
Iţii neguvemamentale:

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1...... ■ -Â

--1— '

_ ---- ----- -----
____■__

i —  '
2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguverna m e n t a l e : __________________

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale si/sau sindicale 
3 .1 .......

A* £  n  . t « , .1 ' > a  n  v' l î - / !  <7—S>AuU LA£it h l t í t ic á Z

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite saii neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului poliţie _____
4.1.

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultantă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate Cu societăţi co merciale cu capital de sfat sau unde statul este 
acţionar ma ioritar/min oritar:

Instituţia Procedura prin Tipul Dala Durata Valoarea
contractantă: caieafost contractului încheierii contractului totalăa

5.1 Beneficiarul de contract numele.
rea si adresa

1



denumirea şi 
adresa

mcrodinlat
contractul

contractului contractului

Titular....................

A
X

Sot/sotie...................
7^

Rude de gradul I1 ale titularului

Societăţi comerciale' Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale Cabinete 
individuale cabinete asociate, societăţi 
dvileprofesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată caie 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvenuimcntale/ Fundaţii/ Asociaţii2̂

!) Prin rude de gradul I  se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu sotul/sotia si rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării

2



Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
Str.MarchimNr.11; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; jdx .0231 517780

.J tllX Operator date cu caracter personal nt-3S2â&------------------------ -___
Judeţean de Urgentă 

«Mavromati Botoşani
JN7 RARE.IESIRE

\« S i M  Mium uimrlc y

Spita lu l v’uJeteari -e  U rgenta 
„M a v ro m a ti"  Botosarv

DECLARAŢIE
a şefilor de secţie, de laborator, de serviciu medical referitoare la conflictul de Interese

L.95 / 2006 Art. 178 alin (2) conform art.185 alin.(15)

Subsemnatul / a:....... ............................... ..................................  ....domiciliat/a în

j u d e t u l „ . ^ ^ f ^ V '

Adresa profesională
Locul de muncă Spitalul Judeţean de Urgenta,, Mavromatî” Botoşani sectie/laberatenL

seivtam/btrmr/compartiment, Marchian nr. 11............. ............

Numărul de telefon (serviciu) 0231 518812, numărul de telefon (acasă)..........................................

numărul de telefon (mobil) numărul de fax ..........................................

adresa de e-m all...............................................................................

Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în nlciuna dintre situaţiile de conflict 
de Interese de mai jos:

a) Nu deţin părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990. 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori organizaţii nonguvemamentaie care 
stabilesc relaţii cu caracter patrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de manager.

Soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv, nu deţin părţi sociale, acţiuni sau 
interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ori organizaţii nonguvemamentaie care stabilesc relaţii cu caracter 
patrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de manager.

b) Soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv nu deţin funcţia de membru în 
comitetul director, şef de secţie, laborator sau serviciu medical sau a unei alte funcţii de conducere, 
inclusiv de natură administrativă, în cadrul spitalului la care la care exercit funcţia de manager.

Nu ma aflu in alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a) şi b) în care sau soţul/soţia, rudele ori 
afinii până la gradul al IV-lea inclusiv au un interes de natură patrimonială care ar putea influenţa 
îndeplinirea cu obiectivitate a funcţiei de manager.

Dau prezenta declaraţie cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal referitoare la infracţiunea 
de fals în declaraţii.

Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionate mai sus.

Data ^../.¿£ÎV 2019



Spitaiul Ju d e tean  de Urgenta 
^M avromati" Botosans

,RE-!ESSRE
N • ZI  NA {2. Â

DECLARATIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, P  0  /Z S £- 1 fo&hLj £  L  r \______________  , avand functia
de H P h i c  P /U /.& C  P iiM ifrr iU A  la S P r r f i L I U  J U f ) £ T £ # N  n A v a Q w D k l  ,

CNP , domiciliul
C iTG SA fH

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:
----------- - ■—  ■ — --------------r----------
1. Asociat sau acfionar la societafi comerciale, comp 
interes economic, precum $i membra in asociafii, func

anii/societati nafionale, institufii de credit, grupuri de 
afii sau alte organizatii neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea §i adresa - Calitatea detinuta

Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea totala a 
partilor sociale 

§i/sau a actiuni lor
1.1......  ^

2. Calitatea de membru In organele de conducere, administrare $i control ale societafilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societafilor nafionale, ale institufiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociatiilor sau fundafiilor ori ale altor organizafii neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea $i adresa - Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

2.1.......

V----- -

3. Calitatea cje membru in cadrul asociatiilor profesionale §i/sau sindicale ,
3.1......  / / ,  r x , c&dfrtMJ?

^  o & d Q jk ty  u

4. Calitatea de membra m organele de conducere, administrare §i control, retribuite sau neretribuite, 
detinute in cadrul partidelor politice, functia detinuta $i denumirea partidului politic_____________________

5. Contracte, inclusiv cele de asistenfa juridica, consultants juridica, consultants §i civile, obfinute ori aflate 
in derulare in timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitafilor publice finantate de la bugetul de 
stat, local $i din fonduri externe ori mcheiate cu societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
actionar m ajoritar/m inoritar:___________________________ _________ ___________ ____________________
5.1 Benefirianil de contract numele, Insdtutia Procedure prin T pi1 Data Dureta Valoarea
prenLnneledenumirea §i adresa contractanta: careafost conlractului incheiaii ccntractuhi totala a

1



denumirea §i 
adresa

ihcredintat
contractu!

contractului contractului

Titular................

Sol/sotie................

Rude de gradul I1 J ale titularuhii

Societad comereiale/ Peisoana fizica 
autorizata/ Asodatii ikniliale/Cabinete 
individuale,cabineteasociate, societad 
civile piofesaonale sau societad civile 
profesionale ai raspundere limitata cans 
deslâ oara pnofesia de avocat/ Qr^nizadi 
ne^emamenlale/Fundatii/ Asociaffi2*

]) Prm rude de gradull se intelege parinti pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul, 

sopil/sotia §i rudele de gradul I obtin contracte, a$a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declara contractele 
societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreuna cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de 
5% din capitalul social al societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.

Prezenta dedaratie constituie act public §i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii

Lo$

2



 1 

 

DECLARAŢIE DE INTERESE 
 

 

Subsemnatul/Subsemnata, CORSEI DANIELA , având funcţia  

de Med.Sef.Sec.POSTCURA T.D. la Spit.Jud.Mavromati Sectia Psihiatrie , 

CNP   , domiciliul Botosani 

________________________________________________________________________________________ , 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

 

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 

interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale: 

Unitatea 

 – denumirea şi adresa – 
Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 

sociale sau 

de acţiuni 

Valoarea totală a 

părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

1.1…...                                X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 

regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 

economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale: 

Unitatea 

 – denumirea şi adresa – 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1……                              X  X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale 

3.1…... 

Colegiul Medicilor 

Sindicatul Solidaritatea 

 

 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 

deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic 

4.1……                                                                               X 

X 

X 

X 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanță juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 

în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 

stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 

acţionar majoritar/minoritar: 

5.1 Beneficiarul de contract: numele, 

prenumele/denumirea şi adresa 

Instituţia 

contractantă: 

Procedura prin 

care a fost 

Tipul 

contractului 

Data 

încheierii 

Durata 

contractului 

Valoarea 

totală a 



 2 

denumirea şi 

adresa 

încredinţat 

contractul 

contractului contractului 

Titular …………... 

X X X X X X 

Soţ/soţie …………... 

X X X X X X 

Rude de gradul I1) ale titularului 

………… X X X X X X 

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 

autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 

individuale, cabinete asociate,  societăţi 

civile profesionale sau societăţi civile 

profesionale cu răspundere limitată care 

desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 

neguvernamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2) 

X X X X X X 

 
1) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 

societăților comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de gradul I dețin mai puțin de 

5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor. 

 

 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

 

 

Data completării Semnătura 

  

16.06.2017 ……………………………….  

 



S p ita lu l Judetean  de Urgent^
,,M avrom ati" Botosan i

DECLARATIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, ________ , avand functia
de jU f M a  la P <W~LCfL JUQfc C f c M  #  { / k jp M  p ff f  ?

domiciliul
_______/&eTvxj f o/ f ' ________________________ __________________________________________

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, deciar pe propria raspundere:

1. Asociat sau actionar la societati comerciale, companii/societati nationale, institutii de credit, grupuri de

Unitatea
-  denumirea si adresa -

SB l 3au

Calitatea detinuta

a u in eg u v ey n a i
Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea totala a 
partilor sociale 

si/sau a actiuni lor
1.1......

"fi~ ^ _i . ' - j n * —m ’TT’TS—~v:. v  "y-j'

tilor nationale, ale institntiilor de credit, ale grupurilor de interes

Unitatea
-  denumirea si adresa -

--------------------—--------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------

Calitatea detinuta

#ie: ■ ■

Valoarea beneflciilor
2.1.......

~  • :  ' j a g --------------- » • '  ' V .  • . V  ------W ----- — T — J

3 1 ......

4. Calitatea de mcmbru in organcle de conducere, administrare $i control, retribiiite sail neretribuitc,
H p f l l l l l f p  I t l 4»bflnv1 TlikV*filln!A>* n n l i i in n  f n n / i f in  1̂ 1̂

4.1

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultanta juridica, consultanta si civile, obtinute ori aflate 
in derulare in timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitatilor publice finantate de la bugetul de 
stat, local si din fonduri externe ori mcheiate co societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este_ „ i*„_ ___ • _ / « •.

5.1 Benefidarulde contract numdê Institutia Rocedurapdn Trpul Data Durata Valoarea
prenumdedenumiiea si adresa contractanta: caneafost contractuhi mchderii contractului totala a

1



denumirea si 
adresa

mcredintat
contractu!

contractuhi contractului

Titular.....................

Sot/sotie....................

Rude de gjadul Iy ale titularului

Societati co m atiak / Persoana fizica 
autorizata/A sodatiifkrii^ 
irdM duale,cab ir^asodat^  societati 
dvfleprofessionale sau societati civile 
profesicnale cu raspundere limitata care 
desfasoaraprofesia de avocat/ Gg^nizatii 
neguvemamenlale/ Fundatii/ Asodatii2)

1} Prin rude de gradul I  se intelege parinti pe linie ascendenta si copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea si adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul, 

sotul/sotia si rudele de gradul I obtin contracte, asa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declara contracted 
societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreuna cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de 
5% din capitalul social al societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.

Prezenta declaratie constituie act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii

2



Spitalul Judetean de Urgenta „Mavromati „ Botosani
Str.M archianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax

S p ita lu l Jude tean  de Urgent^ 
„M a v ro m a ti"  Botosan i

DECLARAJIE DE INTEREsk IN TR A R E-IES,
(Model Qrd.M.S.632/200q)ii^/Zig/7l S x m

a membrilor comitetului director, consiliului de administratie, personalului cu functii de conducere 
(sef de sectie, sef de laborator, sef de serviciu)

Numele /

Adresa profesionala - Spita lu l Judetean de Urgenta „M avrom ati" Botosani.
Locul de munca . £ ? . < ~P$t &
Adresa
S tr .............................................................. nr.
Codul p o s ta l.................Lo ca lita te a ........ .
Numarul de telefon (serv ic iu) , numarul de telefon (acasa)
........................... , numarul de telefon (mobil) .......................... , numarul de fax
..........................., adresa de e -m a il...............................
A)Interese personate
Indica^i mai jos toate legaturile cu societa£ile producatoare, d istribuitoare sau 
im portatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentan£ele din £ara ale societa£ilor comerciale producatoare, d istribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.P a rtic ip a re  financiara la capitalul unei societatji din categoriile ment;ionate mai sus:
\)(l niciuna

(Denum irea s o c ie ta t ii........................................ ) (detinere de (Natura partic iparii financiare)
actiun i)

2.Activitate/activitat;i care conduce/conduc la o remunerare personala
2.1 .Legatura/legaturi durabila/durabile sau perm anenta/perm anente (LD) (contract de 
munca cu remunerare regulata)
|)(1 niciuna

(Denum irea s o c ie ta l)  (Natura legaturii durab ile  sau perm anente)

2.2.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): conferin£e §i alte act;iuni de formare 
\̂ \ niciuna

(Denum irea s o c ie ta l)  (Sub iectu l conferin te lo r sau ac£iunilor de form are)

2.3 .A lte le  
\f{\ niciuna

(Denum irea s o c ie ta l)  (Natura activ itatii)

3.A lta/a lte  legatura/legaturi (fara remunerare) (FR)
\)Q niciuna

(Denumirea so c ie ta l) (Natura activitatii)



4 .Indicate mai jos toate legaturile cu so c ie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora: 
product;ie, prestari de servicii, d istribu te , import in orice domeniu de activ itate, precum 
§i cu reprezentant;ele din t;ara ale societat;ilor comerciale producatoare, d istribu itoare sau 
exportatoare.

B)Interese ale sotului/sotiei
Numele §i p ren u m e le .....*rr..................................................
Indicate mai jos toate legaturile cu societat;ile producatoare, d istribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentan^ele din t;ara ale societatilor comerciale producatoare, d istribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.Pa rtic ipa re  financiara la capitalul unei so c ie ta l din categoriile ment;ionate mai sus:
|X| niciuna

(Denum irea s o c ie t a l ................................................) (Natura participarii financiare)
(detinere de act;iuni)

2.Activitate/activitat;i care conduce/conduc la o remunerare personala
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/permanente (LD) (contract de 
munca cu rem unerare regulata)
|J$ niciuna

(Denum irea societatii) (Natura legaturii durabile sau perm anente)

2.2.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiint;ifice 
|2(| niciuna

(Denum irea soc ietatii) (Sub iectu l conferin te lor sau actiun ilo r de form are)

2.3.A lte le
|2̂ | niciuna

(Denum irea soc ietatii) (Natura activ itatii)

3.A lta/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR)
|X( niciuna

(Denum irea soc ietatii) (Natura activ itatii)

4.1ndicat;i mai jos toate legaturile cu so c ie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora: 
productjie, prestari de servicii, d is tribu te , import in orice domeniu de activ itate, precum 
§i cu reprezentant;ele din $ara ale societatilor comerciale producatoare, d istribuitoare sau 
exportatoare.

C)Interese ale rudelor de gradul I (parinti, copii, fra|;i)
Numele, prenumele §i tipul de rudenie

Indicate mai jos toate legaturile cu societat;ile producatoare, d istribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentantjele din t;ara a|e societatilor comerciale producatoare, d istribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.Pa rtic ipa re  financiara la capitalul unei so c ie ta l din categoriile ment;ionate mai sus:
|)̂ | niciuna

2



(Denum irea s o c ie ta t ii................................................ ) (Natura partic iparii financiare)
(detinere de actiuni)

2.Activitate/activitat;i care conduce/conduc la o rem unerare personala
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau perm anenta/perm anente (LD) (contract de 
munca cu remunerare regulata) 
l^ n ic lu n a

(Denum irea s o c ie ta l)  (Natura legaturii durab ile sau perm anente)

2.2.Interven£ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiint;ifice 
j^j niciuna

(Denum irea societatii) (Natura s tud iilo r sau lucrarilo r §tiintifice)

2.3.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): rapoarte de expertiza 
|Zl niciuna

(Denum irea s o c ie ta l) (Denum irea produsului pentru care s-a m tocm it raportu l de 
expertiza)

2.4.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): activitat;i de consiliere 
Ijfl niciuna

(Denum irea s o c ie ta l)  (Natura activ ita tii de consiliere)

2.5.Interventie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): c o n fe re e  §i alte actiuni de formare 
|)<j niciuna

(Denum irea societatii) (Sub iectu l conferin te lo r sau actiun ilo r de form are)

2.6.A lte!e 
|2\ niciuna

(Denum irea societatii) (Natura activ itatii)

3.Alta/alte legatura/legaturi (far a remunerare) (FR)
121 niciuna

(Denum irea s o c ie ta l)  (Natura activ itatii)

4 .Indicate mai jos toate legaturile cu so c ie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora: 
productjie, prestari de servicii, d is tr ibu te , import in orice domeniu de activ itate, precum 
§i cu reprezentant;ele din t;ara ale societatilo r comerciale producatoare, d istribu itoare sau 
exportatoare.

D )Interese ale persoanelor aflate in Tntretinere 
Numele §i prenumele

Indicate mai jos toate legaturile cu societatjile producatoare, d istribuitoare sau 
im portatoare de medicamente, m ateria le sanitare, aparatura medicala, precum §i cu
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reprezentant;ele din t;ara ale societat;ilor comerciale producatoare, d istribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Pa rtic ipa re  financiara la capitalul unei so c ie ta l din categoriile mentjionate mai sus:
121 niciuna

(Denum irea s o c ie t a l ............................................. ) (detinere (Natura partic iparii financiare)
de actiun i)

2 .Indicate mai jos toate legaturile cu so c ie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora: 
product;ie, prestari de servicii, d is tr ibu te , import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentant;ele din t;ara ale so c ie ta tlo r comerciale producatoare, d istribuitoare sau 
exportatoare.

Subsemnatul/Subsemnata ............f ..................................................................
r

declar prin prezenta, pe propria raspundere, ca toate interesele directe sau indirecte 
susceptib ile de a aduce atingere obiectiv itatii de care trebuie sa fac dovada in cadrul 
mandatului meu sunt enumerate mai sus.
Ma angajez sa declar imediat orice modificare aparuta in legatura cu cele ment;ionate 
mai sus.

Data ....................................  S e m n a tu ra ...................................................
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Gubscmnot a l/Subsem nata,

DECLARAJIE d e  i n t e r e s e
Spitalut Judetean de Urgentfl 

,,Mavrom ati" Botosani

i i n i t r a r e - i e s i r f  

—av&ntf--- iim̂ ia
p i . t s A .M A .h , W t & l  Judetean de Urqenta „M avrom ati" Bqtpsani, 

CNP dom iciliat in j ..

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind 

falsul in declaratjii, declar pe propria raspundere:

1. Asoc ia t sau actionar la s o c ie ta l com ercia le , com pan ii/societati nafcionale, institute de credit, grupuri de interes 
econom ic, precum  §i mem bru in asociatii, fundat;il sau alte organ izatii neguvernamentale:

Unitatea
- denum irea §i adresa - Calitatea detinuta

Nr. de parti Va loarea totala a 
socia le sau par^lor soc ia le §i/sau a 
de actiuni actiun ilo r

2. Calitatea de membru in organe le de conducere, adm in istrare §i control ale soc ietatilo r com ercia le, ale reg iilo r 
autonom e, ale com pan iilo r/soc ie tatilo r nationale, ale institu tiilo r de credit, a le grupurilor de interes econom ic, ale 
asociatiilo r sau fundatiilo r ori ale a lto r organ izatii neguvernam enta le:

Unitatea
- denum irea §i adresa -

Calitatea detinuta Valoarea j 
beneficiilor

3. Calitatea de membru in cadru l asoc ia tiilo r profesionale $i/sau sindicale:.
3 .1....... C rS fio L iC  ^ t X jc fC fc . U S Q .

4. Calitatea de membru in organe le de conducere, adm in istrare §i control, retribu ite sau neretribuite, detinute in 
cadrul partide lo r politice, functia detinuta §i denum irea partidu lu i politic:

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta ju rid ica , consu ltants §i civile, obtinute sau aflate in deru lare in tim pul 
exercitarii functiilo r, m andate lor sau dem nita tilo r publice finantate de la bugetul de stat, local §i din fonduri externe ori 
incheiate cu so c ie ta l com ercia le cu capita l de stat sau unde statu l este actionar m ajoritar/m inoritar:

5.1 Beneficiaru l de contract: numele, 
prenum ele/denum irea $i adresa

Institutia 
contractanta: 
denum irea §i . 

adresa

Procedura 
prin care 

a fost 
incred in tat 
contractu l

Tipul
contractului

Data
incheierii

contractului

Durata
contractu lu i

Valoarea 
totala a 

contractului

T itu la r .................

S o t/ s o t ie ...............

Rude de gradul I1) ale t itu la ru lu i.................

Societati com ercia le/Persoana fizica 
autorizata/ A soc ia tii fam ilia le /Cab inete  
indiv iduale, cab inete asociate, societati 
civ ile profesionale sau societati c iv ile  
profesionale cu raspundere lim itata care 
desfa§oara profesia de avocat /  O rganizatii 
neguvernam enta le  /Fundatii/A socia tii2)

*) - punctul 5 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:

"5. Contracte, inclusiv cele de asistenta ju rid ica, consu ltanta ju rid ica, consu ltanta §i civile, obtinute ori aflate in 
deru lare in tim pu l exercitarii functiilo r, m andate lo r sau dem nita tilo r publice finantate de la bugetul de stat, local §i din 
fonduri externe ori incheiate cu societati com ercia le cu capital de stat sau unde statul este actionar 
m ajoritar/m inoritar:

5.1. Beneficiaru l de contract: 
numele, p renum ele/ denum irea 

§i adresa

Institutia 
contractanta: 
denum irea §i 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost
incred in ta t
contractu l

T ipul
contractului

Data
incheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
tota la a 

contractului



T itu la r ...............

Sot/so^ ie................

Rude de gradul l 1) ale 
t itu la ru lu i...................

S o c ie ta l com ercia le/Persoana 
fizica autorizata/Asociatii 
fam ilia le/Cabinete individuale, 
cabinete asociate, so c ie ta l 
c iv ile  profesionale sau so c ie ta l 
c iv ile  profesionale cu 
raspundere lim itata care 
desfa§oara profesia de 
avocat/O rgan izatii 
neguvernam enta le/Fundatii/
A s o c ia l2)

1] Prin rude de gradul I se in^elege paring pe linie ascendenta §i copii pe linie 
descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin 
calitatea detinuta, titu larul, sot;ul/sotia §i rudele de gradul I obt;in contracte, a§a cum 
sunt definite la pet. 5. Nu se declara contracted societatilor comerciale pe aetjiuni la 
care declarantul impreuna cu sot;ul/sot;ia §i rudele de gradul I det;in mai put;in de 5% 
din capitalul social al s o c ie ta l,  indiferent de modul de dobandire a actiunilor.
Prezenta declarat;ie constituie act public §i raspund potrivit legii penale pentru 
inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii
01-0^ lo t i

Semnatura


